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 ملحق

 مشروع األمانة العامة 

AALCO/RES/DFT/56/S 4  

 م7102مايو/أيار  5

انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي األراضي المحتلة األخرى من ِقبل إسرائيل والمسائل القانونية 

 المتعلقة بقضية فلسطين األخرى الدولية

 والخمسين،  السادسةتها اإلفريقية في دور  - ستشارية اآلسيويةالمنظمة القانونية اال

الدراسة الخاصة حول " شرعية االحتالل اإلسرائيلي المطول لألراضي الفلسطينية وغيرها وممارساتها  بعد النظر في

 ،االستعمارية فيها"، والملخص التنفيذي المصاحب الذي أعدته األمانة العامة لمنظمة آلكو

ذ تشير مع التقدير إلى ا  ،مانة العامةلأل لمالحظات التمهيديةوا 

ذ تشير وتؤكد  - على القرارات التي اُتخذت في الدورات السنوية المتتالية للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية وا 

على جدول أعمال المنظمة، وال سيما القرارات التي تم تبنيها في  م، عندما تم طرح الموضوع أول مرة  8811اإلفريقية منذ عام 

 ،م8888نيسان/ أبريل عام  22م و 8881م نيسان/ أبريل عا 22

ذ تشير أيضًا و تؤكد ( في RES/40/4م، ولقرار )2222شباط/فبراير عام  22على القرارات التي تم اعتمادها في  وا 

 22( في RES/42/3) م، ولقرار2222تموز/ يوليو عام  88( في RES/41/4م، ولقرار)2228حزيران/يونيو عام  22

 8( في RES/44/S 4م، ولقرار )2222حزيران/ يونيو عام  22( في RES/43/S 4م، ولقرار)2222حزيران/ يونيو عام 

 2( في RESW/46/S 4م، ولقرار )2222نيسان/ أبريل عام  1( في RES/45/S 4م، ولقرار )2222تموز/يوليو عام 

آب/  22( في RES/48/S 4م، ولقرار )2221تموز/ يوليوعام  2( في RES/47/S 4م، ولقرار )2222تموز/يوليو عام 

تموز/  8( في RES/50/S 4م، ولقرار )2282آب/ أغسطس عام  1( في RES/49/S 4م، ولقرار )2228أغسطس عام 
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 82( في  RES/52/S 4م، ولقرار )2282حزيران/ يونيوعام  22( في RES/51/S 4م، ولقرار) 2288يوليو عام 

 82( في RES/54/S4ولقرار ) م،2282أيلول/ سبتمبر عام 81( في RES/53/S 4م، ولقرار)2282أيلول/سبتمبر عام 

 ،م2282عام  أيار/ مايو 22( في RES/55/S4ولقرار) م2282نيسان/ أبريل 

 ،عكس آراء الدول األعضاءمداوالت المتعلقة بهذا البند التي تباهتمام كبير الو  بعد أن تابعت

إنجاز سالم عادل و دائم في  في عرقلي، مما تاللسلطة اإلحخلقتها حيال العقبات الخطيرة التي وكونها قلقة 

 المنطقة،

ذ تعترف  العملية العسكرية اإلسرائيلية الهائلة في األراضي الفلسطينية الُمحتّلة والسيما في قّطاع غزة المُحتّل،  بأنوا 

دت إلى تفاقم األزمة اإلنسانية انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان للمدنيين الفلسطينيين، والقانون اإلنساني الدولي، وأفي تسببت 

 ،في األراضي الفلسطينية الُمحتّلةالحادة 

ذ تعترف أيضًا  بأن حصار االحتالل اإلسرائيلي المفروض على قطاع غّزة بما في ذلك إغالق معابر الحدود، و وا 

اإلنساني  كارثيةعلى الصعيد نتائج يشكل عقابا جماعيا للمدنيين الفلسطينيين ويؤدي الىو  والدواء، الغذاءقطع إمدادات الوقود و 

 ،والبيئي

ذ ترحب  الشرق األوسط،منطقة بالمبادرات اإلقليمية و الدولية إلحالل السالم في  وا 

ذ تدين  اإلصابات والخسائر في األرواح  مما يسفر عنأعمال العنف اإلسرائيلية واستخدام القوة ضّد الفلسطينيين، وا 

 ،م8828تفاقية جنيف الرابعة لعام الحقوق اإلنسان و  صارخ ية وذلك في انتهاكالترحيل والهجرة القسر والدمار، و 

ذ تؤّكد  ،هائيةاإلسرائيلية الُمبرمة للوصول إلى تسوية ن -على ضرورة اإلمتثال لالتفاقات الفلسطينية  وا 

ذ تشعر بالقلق ها القدس الشرقية إزاء التدهور الخطير المستمر للوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في وا 

ة لحقوق اإلنسان منهجالتهجير القسري المستمر للفلسطينيين من وطنهم، واإلنتهاكات الخطيرة والم باالضافة الىوقطاع غزة، 

لشعب الفلسطيني من ِقبل إسرائيل، القوة المحتلة، منها التي تنشأ بسبب اإلستخدام المفرط للقوة واستخدام الذي يتعرضها ا

قامة وتوسيع المستوطنات و العقوبات الجم جدار في األراضي  تشييداعية واإلحتالل وحصار المناطق ومصادرة األراضي وا 

الفلسطينية المحتلة وتدمير الممتلكات والبنى التحتية واستخدام األسلحة المحظورة وجميع اإلجراءات األخرى الّرامية إلى تغيير 
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لفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقّطاع غّزة، وكما  تُبدي قلقها حيال الوضع القانوني والتكوين الديمغرافي لألراضي ا

جرائم الحرب والجرائم  ضد اإلنسانية المرتكبة في هذه األراضي، وتدعو لتنفيذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة بشأن الوضع 

 ،اإلنساني للشعب الفلسطيني

ذ تشير  بالعواقب القانونية الناشئة عن محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة  إلى الرأي اإلستشاري الصادر منوا 

تموز/ يوليو  22في  A/RES/ES-10/15، و قرار الجمعية العاّمة ذات الصلة )تشييد جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة

م المتحدة إلنشاء سجل (، فضاًل عن مبادرة األمم2222كانون األول/ ديسمبر  82المؤرخ في  ES-10/17و م2222

عن تشييد الجدار الفاصل، مع األخذ بعين اإلعتبار بأنه مضت أكثر من عشر سنوات منذ قامت محكمة  الناجمةلألضرار 

 ،ية بتسليم رأيها حول ذلك الموضوعالدول ةالعدال

ذ تشعر عن بالغ قلقها الفلسطينية المحتلة،  إصرار إسرائيل على المضي قدمًا في تشييد الجدار في األراضيإزاء  وا 

 بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها،

ذ تعترف بقلقها العميق حيال بقاء مجلس األمن عاجزًا عن تبني أي قرار ينص على عدم شرعية الجدار التوسعي  وا 

 ،اإلسرائيلي

ذ تعرب  ها مؤتمر القمة العربية لمبادرة السالم العربية لحل قضية فلسطين والشرق األوسط، التي اعتمد عن تأييدهاوا 

م، والتي تم التأكيد عليها في مؤتمر القمة التاسع عشر 2222آذار/ مارس  21الرابع عشر والذي عقد في بيروت )لبنان( في 

م باإلضافة إلى مبادرات السالم 2222آذار/مارس عام  28 - 21لجامعة الدول العربية، الُمنعقد في الرياض في الفترة من 

 خارطة الطريق المنبثقة عن اللجنة الرباعية،فيها بما خرى، األ

ذ تحيط علمًا  ل باستنتاجات ونتائج جميع الفعاليات التي تُقام على المستويين اإلقليمي والدولي الرامية إلى تحقيق حوا 

 ،عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين

ذ تحيط علمًا أيضاً   ،ي العام للمحكمة الجنائية الدوليةفي فلسطين من قبل المدع للحالةببدء دراسة أولية  وا 
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ذ تؤكد  على أنه ال يمكن تحقيق حل  عادل  وشامل  ودائم إال من خالل إنهاء اإلحتالل وفقًا لميثاق األمم المتحدة، وا 

أن بجميع بلدان المنطقة لواإلتفاق الحالي بين الطرفين وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة ذات الصلة، والتي سوف تسمح 

 ،تعيش في السالم واألمن والوئام

السالم / الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل ات الدول األعضاء على المشاركة في عملي تحث .8

م(، 8822) 221م(، و8822) 222عادل وشامل لقضية فلسطين على أساس قرارات مجلس األمن ذات الصلة، بما فيها 

م( 8828) 882م( وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها 2228)8122م( و2222) 8282م(، و8821) 222و

تعرب عن تضامنها مع الشعب  كما"األرض مقابل السالم" والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، و معادلة بشأن 

 الفلسطيني وقيادته المنتخبة؛

أيار/مايو  2إلى مجلس األمن في إحالتها  ت,والتي تمألمين العام لألمم المتحدةللتحقيق ا بنتائج لجنة تحيط علماً  .2

 ؛لمقرر الخاص بمجلس حقوق اإلنسان والمنظمات اإلقليمية األخرىانتائج تقرير وكذلك ، م2228

 م.2228نيسان / أبريل  22في المقدم إلى جامعة الدول و بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن غزة تحيط علمًا أيضًا  .2

بما في و في األراضي الفلسطينية المحتّلة، بما فيها القدس الشرقية،  استمر وقوعها التطورات المرّوعة التي دةوتدين بش .2

عدد كبير من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، وأعمال العنف ترحيل الفلسطينيين من وطنهم، و  ذلك

والتشريد النطاق للممتلكات الفلسطينية العامة والخاصة والبنية التحتية،  الفلسطينيين، وتدمير واسعالمدنيين الوحشّية ضّد و 

 للمدنيين والتدهور الخطير في األوضاع االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية للشعب الفلسطيني؛ الداخلي

لمتحدة، ولإلعالن العالمي اسرائيل، السلطة القائمة باإلحتالل، للقيام باإلمتثال التام ألحكام ومبادئ ميثاق األمم ا تطالب .2

اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة  السيمام والتفاقيات جنيف 8822لحقوق اإلنسان،ولألنظمة المرفقة باتفاقية الهاي لعام 

 م، من أجل حماية حقوق الفلسطينيين؛8828آب/ أغسطس  82بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 

، الذي قّدمه السيد ريتشارد فولك وهو المقرر الخاص إيجابياً  م2228لتقرير عام  ن تستجيبإسرائيل أ وتطالب أيضاً  .2

 ،المقّدم من ِقبل القاضي غولدستون م2282عام  وتقرير وتوصياتم 8822المعني باألراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

  ؛قوق الفلسطينيينبعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة من أجل حماية ح
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اإلستشاري  الصادر عن محكمة العدل الرأي إللتزاماتها القانونية حسبما جاء ذكره في  إسرائيلبأن تمتثل  كذلكوتطالب  .2

الدولية في القضية المتعلقة باآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة، و ما يتصل بها من 

 م(؛2222تموز/ يوليو  22في  A/RES/ES-10/15لعامة )قرار الجمعية ا

لغاء وتطالب بقوة   .1  الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة؛تشييد  إسرائيل بوقف وا 

إلنسان والقانون حقوق اينجم عنه من انتهاك  على قطاع غزة وما المفروض حصار االحتالل اإلسرائيليتستنكر بشدة  .8

 ؛اإلنساني

والتحريض والتدمير  ،واالستفزاز ،ف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال اإلرهاببالوقوتطالب أيضًا  .82

للممتلكات وتدعو إلى االنسحاب الفوري والكامل للقوات اإلسرائيلية )المحتلة( من األراضي الفلسطينية تنفيذًا لقرارات مجلس 

( كخطوة أولى م2222) 8222(، وم2222) 8282و(، م2222) 8222و(، م2222) 8222األمن، بما في ذلك 

 م؛8822فلسطينية الُمحتلة منذ عام إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي ال

ضمان عودة الالجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، امتثااًل لقرارات األمم المتحدة لإسرائيل دعو ت .88

 ذات الصلة؛

من منظور الجوانب  عنايةالتطورات التي تقع في األراضي الفلسطينية المحتلة بكل  عن كثب تتابع األمانة العامة أن توجه .82

 القانونية ذات الصلة؛ و

 .وضع هذا البند على جدول األعمال المؤقت للدورة السنوية لآللكو عند اإلقتضاءتقّرر  .82


